
ANMÄLAN AV KONTROLLANSVARIG  Datum

Utser byggherren flera kontrollansvariga, skall en anmälan lämnas för varje kontrollansvarig ……..…...……………………..

Fastighet
 Fastighetsbeteckning  Diarienummer   Beslut §

 Fastighetens adress

Sökande/byggherre
 Namn Pers.nr  Telefon, dagtid

 Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) E-post

Kontrollansvarig
 Namn Pers.nr  Telefon, dagtid

 Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) E-post

Certifierad med behörighet: Certifieringsorgan Gäller t o m

 Normal  Komplicerad

Övriga upplysningar

Kontrollansvariges åtaganden enligt PBL 10 kap 11 §
En kontrollansvarig ska

2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

 KONTROLLANSVARIGES ÅTAGANDE:
  Jag åtar mig uppdraget att vara kontrollansvarig enligt 10 kap 11 § PBL

………………………………………………………  ………….…………………………………………………
Sökandens underskrift  Kontrollansvariges underskrift

Postadress   Besöksadress Kontaktuppgifter   Organisationsnummer Internet
Tierps kommun   Kommunhuset Direkt    0293-21 80 88   212000-0266 www.tierp.se
815 80  TIERP   Centralgatan 7, Tierp Fax    0293-129 69

E-post     medborgarservice@tierp.se

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid
….inventeringen av farligt avfall och annat avfall,

För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun få tillgång 
till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten 
kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning 
artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i 
enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om 
hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du 
kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR
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